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Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
budou přistaveny pouze před budovou OÚ dne
8. dubna. 2012 od 8-12 hodin. Kontejnery jsou
určeny pro ukládání rozměrného odpadu
z domácností (koberce, skříně, sedací soupravy)
a na nebezpečný odpad (staré pneu,
autobaterie, elektrozařízení).

Vandalismus v obci
Dvakrát po sobě, v rozmezí pouhých 7 dnů, došlo k úmyslnému rozbití
skleněné výplně úřední desky. Výplň je zhotovena z bezpečnostního skla,
takže celková škoda přesahuje finanční hranici pro spáchání trestného
činu. Bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Dále
zvažujeme, že jako preventivní opatření budou v prostoru návsi
nainstalovány bezpečnostní kamery. Hloupý vandalismus zbytečně
odčerpává finanční prostředky z obecního rozpočtu, znepříjemňuje
a otravuje všem život nejen nám, ale i ostatním v obci. Přesto pevně
věříme v dobro v lidech a doufáme, že nový dětský domek se skluzavkou
na hřišti před obecním úřadem, bude sloužit malým dětem co nejdéle.
Opraven bude v brzké době i kolotoč.

Psí hovínka
Apelujeme na všechny majitele, kteří venčí své psy po vsi, ať si po svých
psech důsledně uklízí hovínka, a to i v trávě. Obec začíná vypadat jako
jeden velký psí veřejný záchodek. Občas se objeví psí výkaly i na
dětském hřišti!!!!

Konkurs do MŠ DUHA Třebusice
Obec Třebusice vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitel/ky MŠ od
1. 8. 2012. Přihlášky uchazečů s požadovanými doklady a přílohami se
přijímají do 30. 4. 2012. Podrobnosti na www.trebusice.cz.

Novinky z knihovny
Zveme všechny do naší místní knihovny, dne
11. 4. 2012 dorazí do knihovny nové knihy
z výměnného fondu kladenské knihovny.
Přijďtě si počíst.

Zprávičky z naší školičky
Měsíc březen se nesl v duchu poznávání zeleniny a
ovoce. Ovoce a zeleninu jsme malovali, ochutnávali,
modelovali a poznávali. Dětičky byly moc šikovné,
mnozí ochutnali i to, co by do nich maminka doma
nikdy nedostala. Velké poděkování patří i rodičům,
kteří se na akci podíleli materiálně a donesli
opravdu různorodou přehlídku ovoce a zeleniny.
Školka také navštívila místní knihovnu a společnou
četbou si připomněla měsíc knihy.
Malovali jsme velikonoční vajíčka na výstavu do
Kolče a obdrželi jsme čestné uznání za kolektivní
dílo. 30. 3. školka podnikla výlet vlakem do Národní
galerie ve Veletržním paláci v Praze.
V dubnu nás čeká přestavení klauna, divadlo
v Brandýsku a koncem měsíce„čarodějnické“
opékání buřtíků s rodiči na zahradě.
Děkujeme za dětské knížky, které školka dostala
darem od paní Frýzkové. Dětem udělaly knížky
velkou radost.

Připravujeme na květen
Vítání občánků se bude konat 12. 5. 2012 od 14
hodin v zasedací místnosti OÚ.

… z historie obce:
V minulém roce 2011 by
oslavil 110. výročí od
svého založení Sbor
dobrovolných hasičů
Třebusice. Dobrovolní
hasiči v obci fungovali
takřka nepřetržitě až do
roku 1995, kdy byl spolek
po 94 letech existence
rozpuštěn. Za zmínku
v historii SDH a i naší obce
určitě stojí rok 1931, kdy
se v naší obci konalo velké
krajské hasičské cvičení, na
které se sjelo několik
desítek hasičských sborů
z celého kraje (fotografie z
akce naleznete na obecním
webu – kronika obce).
Nechyběl průvod naší obcí,
který byl ukončen
společným cvičením na
hřišti velkého fotbalu, které
bývalo v místech dnešního
sportovního areálu.

Dětský den 2012
Dětský den se bude konat v sobotu 9. června. Další informace o DD
v naší obci se můžete dočíst na webových stránkách
www.detskyden.webnode.cz, kde budou uváděny průběžně novinky o

tom, jaký program se podaří pro děti zajistit. Máme radost z nového
sponzora DD, který se přihlásil přes naší výzvu v minulém čísle
občasníku. Pokud by se někdo chtěl ještě sponzorsky podílet na této akci
pro děti, ať již finančně či hmotně, budeme jenom rádi. Kontaktovat
můžete P. Kubína (606540022, kubinp@ttc.cz), jednoho z organizátorů
akce.

Třebusický futsal se v sezoně 2011/12 neztratil
A-tým, divize A
První tým futsalového PK během celé sezony okupoval přední příčky
divize A. Čtvrté místo je po postupné obměně mužstva v tomto ročníku
úspěchem, i když v minulých letech jsme mohli vídat tým na medailových
pozicích. Soutěž vyhrál tým Brandýska a bude tak mít možnost postoupit
do 2. ligy, stejně jako my vloni. Náš tým může těšit, že jsme Brandýsek,
jako jediní v soutěži, dokázali v sezoně porazit a vyhráli tak vesnické
derby s naším tradičním rivalem.
Konečná tabulka Divize A po 22.kolech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
10.
11.
12.

FC Brandýsek
1.DFK Slaný
FC Centurions Teplice
PK Třebusice
Legie Příbram
MCE Slaný
FC Malibu Ml.Boleslav
Hrasl Slaný
Atmos Bělá p.Bezd.
SK B.Balet Děčín
HFK Příbram
SC Veltěž
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60
121
106
93
120
98
120
136
127
175
192
201
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49
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38
35
34
29
28
25
18
16
9

B-tým, okresní přebor
Do posledního kola béčko PK bojovalo o prvenství v nejvyšší okresní
soutěži. Nakonec si „béčko“ odneslo stříbrnou medaili, když nestačilo
v konečném součtu v tabulce pouze na Spartu Slaný.
C-tým, okresní soutěž II.třídy
Také třetí tým PK svoje účinkování v soutěži již zakončil a patří mu v II.
třídě okresní soutěže 17. místo z 20 zúčastněných. Veliký úspěch,
protože tým tvořili hráči s průměrným věkem 16 let a odolávali v každém
zápase „dospělým“.

Závěrem chce tým PK poděkovat všem sponzorům, kteří se
s finančně
podílí na chodu klubu: OÚ Třebusice, Sportkohout, Pekárna

Cvrčovice, Martin Šafr – elektroinstalace, TTC Telekomunikace.

V sobotu 21.dubna
21.dubna od 13 hodin se
koná pro všechna odvážná
dvá ná dítka
arod jnická akce v duchu Harryho
Pottera.
Akci pro d ti p ipravují lenové
hudební skupiny Všechno špatn
s vedoucími a instruktory letního
tábora Šamani.
Sraz všech malých čarod
aroděj
arod jů a
čarod
arodějek
arod jek je
ve sportovním areálu ve Třebusicích
T ebusicích
ve 13 hodin.
hodin. arodějné
arod jné masky vítány!!!
Na všechny čeká
eká kouzelná stezka
stezka
plná nástrah a úkolů
úkolů v okolí naší obce.
Zakončení
Zakon ení celého kouzelného odpoledne bude ve venkovních
prostorách dolního hostince „U Janouška“.

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku
přeje všem občanům
Obecní zastupitelstvo Třebusice

